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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE 
GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 12 APRIL 2022 

Zaaknummer  
893232 

 

Aanwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: S. Visser-Botman, Y. Roos-Bakker en J. Broeders; secretaris C. Minnaert; loco-secretaris T. Riet 
Afwezig:           -- 

 
OPENBARE BESLUITENLIJST 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

College Openbare besluitenlijst en Terugkoppeling d.d. 5 april 2022 Conform vastgesteld/voor kennisgeving aangenomen 

 
ADVIEZEN 

Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit 

966391 Wethouder 
Visser-Botman 

Uitvoeringsplan mentale 
gezondheid jeugd 

1. Het uitvoeringsplan mentale gezondheid vast te stellen. 
2. De raad met een raadsbrief te informeren. 
 
Samenvatting voorstel: 
De afgelopen periode is er veel druk ontstaan op de mentale gezondheid van jongeren. Een 
regionaal plan wordt uitgevoerd om de mentale gezondheid onder jongeren te verbeteren. 
Hieruit ontstaat ook de kans om een lokaal uitvoeringsplan op te stellen. In samenwerking met 
de relevante partners wordt ingezet om september 2022 te starten met de uitvoering. 

943045 Wethouder 
Roos-Bakker 

Ambitiedocument 
Woningbouwontwikkeling 
Centrum-West 

1. Kennis te nemen van de ingediende reacties op het concept Ambitiedocument en in te  
    stemmen met de voorgestelde beantwoording. 
2. Het Ambitiedocument woningbouwontwikkeling Venhuizen Centrum-West vast te stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Venhuizen Centrum West is aangewezen als de eerstvolgende, voor het dorp, grootschalige 
woningbouwuitbreiding. In dit Ambitiedocument staan ambities, uitgangspunten en 
doelstellingen die voor alle betrokken partijen helderheid en handvatten bieden aan een 
kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwontwikkeling in het hart van Venhuizen. 

961574 Wethouder 
Roos-Bakker 

Bouwmogelijkheden 
Zuiderdijk 10A Venhuizen 

Positief te besluiten op het principeverzoek voor het (in de toekomst) bouwen van een woning 
op de locatie Zuiderdijk 10A, met toepassing van een afwijking van het bestemmingsplan 
(kruimelgeval). 
 
Samenvatting voorstel: 
Verzocht is om ontwikkeling op de locatie Zuiderdijk 10a Venhuizen mogelijk te maken. De 
bouwrechten voor de tweede woning zijn reeds vastgelegd in het bestemmingsplan. Door een 
omissie is dit recht nu niet te gebruiken. Het is bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
niet bedoeld om het bouwrecht op te heffen. De omissie kan hiermee worden hersteld. 

http://www.drechterland.nl/
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889837 Wethouder 
Roos-Bakker 

Aanvraag omgevingsvergun-
ning voor het bouwen van 
een schuurkas op de 
Elbaweg 16A in Hem 

1. Van het bestemmingsplan Drechterland Zuid 2013 af te wijken door toepassing van artikel  

    2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo. 
2. Een ontwerp-omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een schuurkas buiten  
    het bouwvlak op het perceel Elbaweg 16a in Hem. 
 
Samenvatting voorstel: 
Flexibol B.V. heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een 
extra schuurkas bij haar bedrijf op de Elbaweg 16A in Hem. 
Om de bouw van de schuurkas mogelijk te maken dient het bouwvlak te worden vergroot.  Op 
basis hiervan is een uitgebreide voorbereidingsprocedure op grond van de WABO gestart.   

964900 Wethouder 
Visser-Botman 

Eenmalige energietoeslag 
2022 

De Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Drechterland 2022 vast te stellen. 
 
Samenvatting voorstel: 
Nederland zit momenteel in een energiecrisis. De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen 
nog verder op. Veel huishoudens komen hierdoor financieel in de problemen. Het kabinet 
heeft een aantal maatregelen getroffen om de kosten te verminderen. Een van deze 
maatregelen is het verstrekken van een eenmalige energietoeslag aan mensen met een 
inkomen op of rond het sociaal minimum. De gemeente verstrekt de energietoeslag. Om 
uitvoering te kunnen geven aan deze regeling moeten er beleidsregels worden vastgesteld. 

 
 
 
VASTE AGENDAPUNTEN 

Onderwerp Besluit 

Communicatie-overzicht Doorgenomen en voor kennisgeving aangenomen 

Ontwikkelingen en memo’s regionale samenwerkingen: 
- Memo AB RSW 13-4-2022 

 

- Doorgenomen en voor kennisgeving aangenomen 

Lijst met uitnodigingen Doorgenomen en voor kennisgeving aangenomen 

Leesmap Voor kennisgeving aangenomen 
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RONDVRAAG 
Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  

College Overzicht openstaande schriftelijke raadsvragen Doorgenomen en voor kennisgeving aangenomen 

 
BESLUIT COLLEGE D.D. 

 Secretaris  
C. Minnaert 

Burgemeester  
M. Pijl 
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